Katowice, 28 kwietnia 2021 r.
WPN.6205.23.2021.MM
DECYZJA
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 5 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.), w związku
z art. 15 ust. 1 pkt 15 i 17 ustawy o ochronie przyrody po rozpatrzeniu wniosku Pana
Włodzimierza Porębskiego – reprezentującego Polski Związek Alpinizmu, ul. Mokotowska
24, 00-561 Warszawa, z 29 marca 2021 r. (L.dz. 2/3/2021/WP),
zezwalam
członkom następujących klubów zrzeszonych w Polskim Związku Alpinizmu:
 Klub Taternictwa Jaskiniowego SPELEOKLUB Bielsko-Biała, 43-300 BielskoBiała, ul. 1 Maja 45,
 Speleoklub Częstochowa, 42-200 Częstochowa, ul. Piłsudskiego 39,
 Speleoklub Dąbrowa Górnicza, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 3-go Maja 12,
 Speleoklub GAWRA Gorzów, 66-400 Gorzów, ul. Wyszyńskiego 12,
 Stowarzyszenie Sportów Ekstremalnych KARAKORUM, 34-240 Jordanów, Osiedle
Wrzosy 2/3,
 Katowicki Klub Speleologiczny, 40-167 Katowice, ul. Topolowa 3,
 Speleoklub Świętokrzyski, 25-437 Kielce, Osiedle Na Stoku 40a/22,
 Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego, 30-058 Kraków, ul. Lea 75/2,
 Sekcja Taternictwa Jaskiniowego KW Kraków, 31-152 Kraków, Pędzichów 11/10a,
 Stowarzyszenie Speleoklub Kras, 30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 38/17,
 Stowarzyszenie Akademicki Klub Grotołazów, 30-830 Kraków, ul. Ściegiennego 69/20,
 Speleoklub Łódzki - PTTK Oddział Łódź Polesie, 90-630 Łódź, ul. Lipowa 48,
 Sądecki Klub Taternictwa Jaskiniowego, 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 9,
 Stowarzyszenie Speleoklub Olkusz, 32-300 Olkusz, ul. Rynek 20,
 Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego, 61-688 Poznań, Osiedle Przyjaźni 14/114,
 Rudzki Klub Grotołazów NOCEK, 41-710 Ruda Śląska, ul. Obr. Westerplatte 2a,
 Sopocki Klub Taternictwa Jaskiniowego, 81-838 Sopot, al. Niepodległości 771,
 Stowarzyszenie Klub Speleologiczny Aven, 41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60,
 Tarnogórski Klub Taternictwa Jaskiniowego, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Górnicza 7,
 Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy, 58-305 Wałbrzych, ul. Emilii Plater 1,
 Speleoklub Warszawski Stowarzyszenie, 02-758 Warszawa, ul. Burgaska 1/11,
 Sekcja Grotołazów Wrocław, 53-610 Wrocław, ul. Góralska 38/LU,
 Speleoclub Wrocław, 50-372 Wrocław, ul. Smoluchowskiego 56/9,
 Speleoklub Tatrzański, 34-500 Zakopane, ul. Guty 15b,

Strona 1 z 6







Klub Sportów Ekstremalnych Jura, 42-400 Zawiercie, ul. Wyszyńskiego 4/32,
Stowarzyszenie Speleoklub Bobry Żagań, 68-100 Żagań, ul. Rynek 11,
Stowarzyszenie Jeleniogórski Klub Jaskiniowy, 58-500 Jelenia Góra, ul. Przeskok 7/5,
Klub Alpinistyczny przy Grupie Beskidzkiej GOPR 43-370 Szczyrk, ul. Dębowa 2,
Stowarzyszenie Strażacki Klub Górski, 30-134 Kraków, ul. Zarzecze 106,

na odstępstwo od zakazów, o których mowa w art. 15 ust.1 pkt 15 i 17 ustawy o ochronie
przyrody, w związku ze zwiedzaniem Jaskini Urwistej, Jaskini Koralowej, Jaskini
Olsztyńskiej, Jaskini Awen Wszystkich Świętych i Jaskini Studnisko na terenie rezerwatu
przyrody Sokole Góry w celach sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych, pod
następującymi warunkami:
1. Zezwolenie dotyczy zwiedzania:
 Jaskini Studnisko w terminie od 1 września do 14 listopada,
 pozostałych jaskiń wymienionych w sentencji decyzji w terminie od 16 kwietnia do
14 listopada,
każdego roku obowiązywania zezwolenia.
2. Do Jaskini Olsztyńskiej, w ciągu miesiąca może wejść maksymalnie 30 osób. Do
pozostałych jaskiń wymienionych w sentencji decyzji może wejść dziennie do 30 osób na
obiekt.
3. Wejścia do jaskiń odbywać się będą z użyciem sprzętu alpinistycznego przy zastosowaniu
jedynie oświetlenia elektrycznego.
4. Należy korzystać wyłącznie z istniejących punktów asekuracyjnych. Poręczówki można
stosować jedynie na istniejących punktach asekuracyjnych.
5. Wejścia do jaskiń nie mogą wiązać się z naruszeniem nacieków jaskiniowych oraz
namulisk.
6. Zezwolenie niniejsze ważne jest w terminie do 14 listopada 2023r.
7. W terminie do 15 grudnia po każdym roku obowiązywania zezwolenia Wnioskodawca
zobowiązany jest do przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska
w Katowicach informacji z zakresu jego wykorzystania, w szczególności istotnych
z punktu widzenia prowadzonego przez tut. Organ nadzoru nad rezerwatami
(sprawozdanie statystyczne z wejść do jaskiń z podaniem następujących danych - data,
obiekt, podmiot, liczba osób), w tym spostrzeżenia dotyczące zagrożeń, zmian
zachodzących w jaskiniach, itp.
Uzasadnienie
Pan Włodzimierz Porębski - reprezentujący Polski Związek Alpinizmu, ul. Mokotowska 24,
00-561 Warszawa, wnioskiem z 29 marca 2021 r. (L.dz. 2/3/2021/WP) zwrócił się do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanie zezwolenia na
odstępstwo od zakazów, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 15 i 17 ustawy o ochronie
przyrody, obowiązujących na terenie rezerwatu przyrody Sokole Góry, w związku ze
zwiedzaniem Jaskini Urwistej, Jaskini Koralowej, Jaskini Olsztyńskiej, Jaskini Wszystkich
Świętych i Jaskini Studnisko w celach sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych.
Polski Związek Alpinizmu (PZA) w ramach działalności statutowej, poprzez członków
zrzeszonych w klubach speleologicznych prowadzi w jaskiniach działalność sportową
i edukacyjną. Wszystkie osoby uczestniczące w wejściach do jaskiń są przeszkolone w
zakresie bezpieczeństwa, zasad poruszania się oraz ochrony przyrody rezerwatów. Wejścia
szkoleniowe odbywają się tylko pod nadzorem i opieką licencjonowanych instruktorów
alpinizmu jaskiniowego PZA. Jaskinie Sokolich Gór, jako unikatowe pod względem
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morfologii, zasobów przyrodniczych oraz krajobrazowych, stanowią obiekty, których
poznanie niezbędne jest dla prawidłowego szkolenia i rozwoju umiejętności taterników
jaskiniowych i speleologów.
Zezwolenie niniejsze dotyczy odstępstw od następujących zakazów obowiązujących na
terenie ww. rezerwatu przyrody zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody:
 ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem
szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego,
a w rezerwacie przyrody - przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska (pkt 15);
 wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych
przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez regionalnego
dyrektora ochrony środowiska (pkt 17).
Na terenie rezerwatu przyrody Sokole Góry Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Katowicach wyznaczył miejsca dostępne do ruchu pieszego i wspinaczki (Zarządzenie
Nr 26/2014 z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wyznaczenia szlaków ruchu pieszego oraz
miejsc wspinaczki w rezerwacie przyrody Sokole Góry). Dojście do jaskiń - poza położonymi
przy szlakach Jaskinią Olsztyńską i Jaskinią Koralową - oraz poruszanie się w ich wnętrzu,
w tym z wykorzystaniem technik wspinaczkowych, nie zostało dopuszczone ww.
zarządzeniem.
Zatem wejście do tych obiektów wymaga uzyskania, w trybie art. 15 ust. 5 ustawy o ochronie
przyrody, odrębnej zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
Terminy wejść do jaskiń, określone w warunkach niniejszej decyzji uwzględniają ochronę
tych miejsc jako siedliska nietoperzy. Jaskinia Studnisko jest miejscem występowania licznej
populacji nocka dużego Myotis myotis - gatunku wymienionego w Załączniku II Dyrektywy
Siedliskowej, zarówno podczas rozrodu jak i zimą – podczas hibernacji, zatem wejście do jej
wnętrza możliwe jest jedynie w terminie od 1 września do 14 listopada. Obecna w jaskini
kolonia letnia tych nietoperzy jest jedną z największych w Polsce.
Wejścia do pozostałej części jaskiń należy organizować poza okresem hibernacji nietoperzy
trwającym od 15 listopada do 15 kwietnia. Obiekty jaskiniowe położone w granicach
rezerwatu, zostały włączone do obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja
Olsztyńsko-Mirowska (PLH240015) jako siedliska nietoperzy.
Zakres zezwolenia nie obejmuje eksploracji jaskiń, rozumianej jako odkrywanie nowych ich
partii.
Rozstrzygnięcie niniejszej decyzji określa maksymalną liczbę osób wchodzących do
poszczególnych jaskiń w ciągu dnia. Zgodnie z dokumentacją do planu ochrony rezerwatu
przyrody Sokole Góry dzienny limit osób odwiedzających poszczególne jaskinie nie powinien
przekraczać 30 osób, co związane jest z ochroną wnętrza jaskiń przed skutkami
intensywnego ruchu turystycznego. W odniesieniu do Jaskini Olsztyńskiej, w celu
zachowania jej wartości kulturowych (obiekt wpisany do rejestru zabytków nr rej. A-307, jako
stanowisko archeologiczne – obozowisko jaskiniowe z epoki paleolitu), określono limit do 30
osób na miesiąc. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Katowicach, ze względu na zachowanie cennego namuliska, obiekt ten powinien
być objęty stałym ograniczeniem liczby wchodzących do niego osób. Wejścia do jaskiń
powinny odbywać się będą z użyciem sprzętu alpinistycznego, przy zastosowaniu jedynie
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oświetlenia elektrycznego. Poruszanie się osób wewnątrz jaskiń nie może wiązać się
z naruszeniem nacieków jaskiniowych oraz namulisk.
Na podstawie opisu czynności przedstawionego we wniosku oraz dokumentacji będącej
w dyspozycji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach stwierdzono, że ich
przeprowadzenie, przy spełnieniu warunków decyzji, nie naruszy celu ochrony rezerwatu
oraz nie spowoduje zagrożenia dla prawidłowego przebiegu procesów przyrodniczych na
terenie chronionym.
W związku z tym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie
Zapewnienie warunków przestrzegania zasad bezpieczeństwa w rezerwacie,
w szczególności wewnątrz jaskiń oraz odpowiedzialność za ewentualne wypadki, leżą po
stronie organizatorów zwiedzania jaskiń. Obiekty te, ze względu na ich specyfikę (obiekty,
w których przebiegają naturalne procesy wietrzenia powodujące m. in. osypywanie się
bloków skalnych) są niebezpieczne toteż nie zostały udostępnione do powszechnego
zwiedzania (wymagają znajomości technik alpinistycznych oraz specjalistycznego sprzętu).
Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest powiadomienie Grupy Jurajskiej Górskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego o planowanych terminach wejść do jaskiń.
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w terminie 14
dni od dnia doręczenia (art. 127 §1 i §2, art. 129 §1 i §2 Kodeksu postępowania
administracyjnego). Zgodnie z art. 127a. Kodeksu postępowania administracyjnego możliwe
jest zrzeczenie się odwołania. Z dniem doręczenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony
Środowiska w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co
oznacza brak możliwości wniesienia odwołania do Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska, a decyzja staje się wykonalna.
Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Katowicach
Zastępca Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Katowicach
Regionalny Konserwator Przyrody
mgr inż. Edward Suski
/podpisano elektronicznie/
Opłatę skarbową w wysokości 82 zł uiszczono 23 kwietnia 2021 r., zgodnie z ustawą z dnia 16
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)
Otrzymuje:
Polski Związek Alpinizmu, 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 24
Do wiadomości:
1. Nadleśnictwo Złoty Potok
2. Grupa Jurajska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 42-425 Kroczyce, Podlesice 5
3. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach, Delegatura w Częstochowie
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Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 Kpa informuję, że w przypadku wnoszenia odwołania w drodze przesyłki
pocztowej czynność ta będzie skuteczna poprzez jej nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe albo placówce
pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Nadanie pisma w placówce innego operatora będzie skuteczne, o ile zostanie ono doręczone przed
upływem terminu na jego złożenie.
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